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MELGES: Javacup har som mål intet mindre enn å bringe seiling til folket.

Javacup fosser frem i sitt andre år – enda mer populær enn i fjor
Det er fremdeles seilforeningene som organiserer og
har arrangøransvaret. Javacup
kommer i tillegg til foreningene, og med de sponsorpengene
som er hentet inn, fokuserer
man på media, sosiale media
og å bygge seilmiljøer der regattaen arrangeres.
I de to årene Javacup har
eksistert, har det vært arrangert fem regattaer og 50
seilaser. Seilerne er kjempefornøyde med regattaserien

AV JENS ALTERN WATHNE • Java
cup var i utgangspunktet et
tre-årig prosjekt, og vi er nå i
det andre året. Målsetningen
til prosjektet er at båtene i regionen skal brukes mer.

og ønsker flere deltagere velkommen.
Norgesmesterskapene
i
2018 og 2019 vil være en del
av Javacup.
Vi har et eget mediateam,
Kolibrimedia AS, som følger
alle seilasene og lager en film
med høydepunkter fra hver
dag med seiling som skal vises
samme dag. Dette var et hårete mål som vi i år har fått til.
Filmene vises 3–5000 ganger i
løpet av kort tid og er viktige

GORDON WRIGHT

Skotsk seiler med anker i Askøy

AV SANDY MCCARLEY • Gordon,
med familie Gry Hunstad og
Thomas Hunstad, vant under
forhold som testet oss i alt fra
vindstille til frisk bris. Dette er
en seier blant mange for Gordon, som er spesielt berømt
for sin dyktige starttaktikk (og
engelske vitser!). Gordon, Gry
og Thomas flyttet til Bergen i
2006, og har seilte «Shiraz» for
Askøy Seilforening siden 2008.
Gordon har vært på farten
med vind som drivstoff siden
han og tvillingbror Peter var
barn og seilte på vestkysten
av Skottland nær hjembyen
West Kilbride.
Gordon og broren ble etter hvert dyktige seilere og
ettertraktet som mannskap.
Gordon har seilt i flere krevende og berømte regattaene,

FINN ESPESETH

Gordon Wright vant årets
Askøy Rundt med sin Albin
Cumulus «Shiraz». Det er
tredje seier for Gordon i
Askøy Rundt, og han er den
stolte eier av utmerkelsespokal for gjentagende
seire i Askøy Seilforenings
største regatta.

EKSPERT: Skotske Gordon Wright er en svært kompetent seiler.
blant annet Fastnet (Cowes,
England til Fastnet, Irland:
1126 km), Sydney-Hobart
(Sydney, Australia til Hobart,
Tasmania: 1170 km) og Swan
Challenges i Middelhavet.
Her i Bergen-området vil
han være med på alt som har
seil og skrog, inklusiv jollesei-

ling i Snipe og Yngling. I år er
han også rormann på Melges
24 «Java Joy», som deltar i
den vestnorske regattaserien
Javacup.
Det sies at man må trene
10 000 timer for å bli skikkelig
ekspert. Gordon ligger godt i
overkant!

for oss opp mot sponsorene.
Vi har dronefilming og kamera om bord i båtene. Neste
år ser vi på å koble sport og
musikk sammen under arrangementene for å skape en
enda mer helhetlig ramme
rundt regattaene. Vi vil bringe
seiling til folket!
Du finner oss på nettet; på
Facebook, Instagram, Twitter
og YouTube. Filmer finnes på
www.javacup.no.
Vi jobber også med å hente

inn flere sponsorer for å gjøre
Javacup enda større.
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Javacup er en seilcup for
Melges 24 som strekker
seg fra Bergen til Farsund.
Behovet for kortreiste
regattaer var en av flere
grunner til at man startet
denne regattaserien.

LEDET: Jens A. Wathne og Partygirl har ledet Javacup hele året.

Bli fadder for en Yngling
Askøy Seilforening har i
flere år hatt mange Ynglinger som til tider har vært
flittig brukt. Vi teller nå ca.
20 båter. Flere av dem er
tilgjengelig for seilere.

AV JAN RUNE HOPLAND • Askøy
Seilforening ønsker flest mulige av båtene tatt i bruk til
neste sesong.
Yngling er en billig båt å
seile aktivt med, enten ved
kjøp av egen båt eller gjennom den fadderordningen vi
kan tilby. Til de som kjøper båt,
har vi plass i havnen.
Yngling er en flott båt for
både nybegynnere og viderekomne, for unge og eldre. Den
passer godt for eiere av store
båter som har lyst til å få litt
erfaring med regatta i en mindre båt, før de starter med sin
egen.
Ynglingen egner seg til
teambygging. Inntil tre personer kan trene på båthåndtering, strategi og taktikk, og
ikke minst kan man trene på
regatta
regler. Bedre båt til
dette enn Yngling finnes ikke.
Den er lett å håndtere for

nybegynnere, og krevende for
optimal seiling i konkurranse
med andre erfarne seilere.
Vi tilbyr interesserte seilere
båt, båtplass, vinteropplag,
seilgarderobe med dusjer og
bod for oppbevaring av seilutstyr, alt til en meget rimelig
pris. Det vi ber om tilbake er
enkelt vedlikehold på fadderbåten.
Foreningen starter i april
med torsdagstrening og noen
helgesamlinger. Så er det flere
norgescuper gjennom sesongen og norgesmesterskap i
september. I tillegg er det et
årlig VM i Yngling. Til neste år
arrangeres det på Gardasjøen i
Italia, og i 2019 går det i USA,
Chicago, på Lake Michigan.
Her er det mange muligheter
hvis man virkelig vil satse.
Ta kontakt med Jan Rune
Hopland jrh@printernorge.no
for mer informasjon om fadderordningen. Bruk vinteren til
å sette deg inn i regattaregler,
seiltrim og annet. Det ligger
mange videoer på YouTube. Og
besøk vår Facebook-side Ynglinggruppe Askøy Seilforening.
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